Tarievenlijst begraafplaats Koningshof te Pijnacker per 1 januari 2019
Als bedoeld in artikel 28 van het Plaatselijke Reglement voor het Beheer van de Kerkelijke Begraafplaats van de
Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, dat verkrijgbaar is bij het College van kerkrentmeesters.
I

II

III

Grafrechten eigen (huur)graf:
1.
Voor het verlenen van uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden voor de tijd van 20
jaar wordt geheven:
a.
Voor een tweedieps particulier graf
€ 1719
Voor een driedieps particulier graf
€ 2581
b.
Voor een grafkelder
€ 2998
2.
Na het verstrijken van de termijn van 20 jaar kan het recht telkens voor ten hoogste 5 jaar worden
verlengd. Geldend op het tijdstip van de aanvraag bedraagt de vergoeding voor een dergelijke
verlenging:
a.
Voor een tweedieps particulier graf, per verlenging van 5 jaar € 429
Voor een driedieps particulier graf, per verlenging van 5 jaar € 630
b.
Voor een grafkelder, per verlenging van 5 jaar
€ 749
Begraven (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur)
1.
Voor het maken van het graf en de begrafenis van een stoffelijk overschot van een persoon
wordt geheven:
a.
Overledene is 12 jaar en ouder
€ 837
b.
Overledene is 1 tot 12 jaar
€ 392
c.
Overledene is beneden het jaar, evenals van als levenloos
geboren aangegeven kinderen
€ 209
2.
Voor het begraven of bijzetten van een asbus wordt geheven:
€ 392
3.
Verhoging tarief voor het begraven op een buitengewoon uur:
Zie onder VI-6
4.
Verhoging tarief voor te late aankomst (extra recht, naast rechten
bedoeld onder II-1 en II-3)
€ 83
Grafbedekking en onderhoud
1.
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of
vernieuwen van een gedenkteken (grafstenen) wordt geheven:
a.
Voor een gedenkteken op een particulier graf,
€ 235
b.
Voor een gedenkteken op een algemeen graf,
€ 161
c.
Voor een gedenkteken op een kindergraf/urnengraf,
€
82
2.
Voor het onderhoud van de grafbedekking én begraafplaats wordt, vanaf 1 januari van het jaar
volgend na plaatsing,
a.
Voor een particulier graf, voor 10 jaar berekend
€ 577
b.
Voor een algemeen graf, voor 15 jaar berekend
€ 484
c.
Voor een kindergraf/urnengraf, voor 15 jaar berekend
€ 316
d. Dit betreft het onkruidvrij houden van het graf, het verzorgen van de beplanting, het

jaarlijks reinigen van het gedenkteken, het stellen van graven binnen het onderhoudsplan
van de begraafplaats en het onderhouden van de begraafplaats. Onderhoud dient verplicht
voor minimaal 10 jaar c.q. 15 jaar afgekocht te worden. Zolang het particuliere graf of het
algemene graf niet door of vanwege het College van kerkrentmeesters is geruimd, dient na
deze (verplichte) periode van 10 jaar c.q. 15 jaar het beschreven onderhoud telkens te
worden verlengd met minimaal 5 jaar én afgekocht. Restitutie vindt plaats, indien ruiming
binnen de bedoelde termijn van 5 jaren heeft plaatsgevonden. Bij particuliere graven kan
het onderhoud worden afgekocht voor de periode van de graf huur.
3.

Voor het onderhouden van de begraafplaats, het onkruidvrij houden van het graf en het onderhoud van
aangebrachte groenbeplanting wordt voor graven zonder gedenkteken per 10 jaar berekend € 235
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IV

V

VI

Inschrijving- en/of overboekingkosten
Voor iedere inschrijving of overboeking van particuliere (huur) graven wordt
geheven
€ 9
Opgraven en ruimen (op verzoek van nabestaanden)
1.
Voor het opgraven uit een grafruimte na het verstrijken van de
wettelijk gestelde tijd van thans 10 jaar, behalve wanneer dit
geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven
€ 482
2.
Voor het opgraven uit een grafruimte binnen de wettelijke
gestelde termijn van thans 10 jaar (alleen mogelijk na ontvangst van
alle toestemmingen en vergunning), wordt geheven
€ 1084
3.
Na opgraven weer begraven in hetzelfde of een ander graf op de
begraafplaats, zie onder II Begraven.
4.
Voor het lichten en weder opleggen van een gedenkteken
wordt geheven
€ 168
Bijzondere tarieven 1.
1.
Gebruik geluidsinstallatie tijdens de begrafenis
€
51
2.
a.
Gebruik van de Dorpskerk aan het Koningshof voor het
houden van een rouwdienst (incl. gebruik consistorie):
€ 510
b.
Gebruik van het Kerkelijk Centrum te Delfgauw voor het
houden van een rouwdienst (incl. gebruik consistorie):
€ 382
c.
Gebruik van het Ontmoetingscentrum De Acker voor het
houden van een rouwdienst (incl. gebruik consistorie):
€ 382
d.
Gebruik van de Ontmoetingskerk voor het houden van
een rouwdienst:
€ 459
e.
De huur is exclusief honorarium van de organist. Dit wordt
door betrokkenen zelf in overleg met hem/ haar geregeld.
3.
Gebruik alleen ontmoetingsruimte (incl. gebruik consistorie) van de Dorpskerk
voor het houden van een rouwbijeenkomst:
€ 255
4.
Voor het gebruik van de andere zalen gelden aparte tarieven.
5.
Opbaren per 24 uur of een deel daarvan; maximaal 48 uur en niet
op zon- en christelijke feestdagen.
€ 214
6.
Rouwdiensten en/of begraven op werkdagen vóór 09.00 uur of na
15.00 uur én zaterdag
+ 25 %

Leden van de Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw krijgen op de tarieven genoemd onder VI-2a t/m VI-2d
en VI-3 een korting van 50%.

De diensten, hierboven genoemd, kunnen niet onder alle omstandigheden worden gevorderd.
Aldus vastgesteld door het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw in
zijn vergadering van 11 december 2018.
Deze tarievenlijst is geldig vanaf 1 januari 2019.
Christel Wesdorp,
interim voorzitter

Sjef Rullens,
interim secretaris

Beheer:
Henry de Bruijn, Kerkweg 105, 2641 GC Pijnacker, telefoon 06-24132827
Administratie: Annette Theeuwsen, Julianalaan 36, 2641 HD Pijnacker, tel. 015 - 3697014
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